
Megnyílt a bölcsőde
2020. január 14-én a térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát Károly
Államtitkár Úr ünnepélyesen felavatta a Belügyminisztérium támo-
gatásának köszönhetően megvalósult felsőörsi bölcsődét. Az intézmény
neve Miske Óvoda és Bölcsőde lett.

2017. október 6-án jelentette be dr. Kontrát Károly Államtitkár Úr
a nyil vánosság előtt, hogy Felsőörsön bölcsőde fog épülni.
A közbeszerzést a Lorediko Kft. nyerte, ezt követően 2018. októberében
indult el az építkezés.

A bölcsőde új épülete az óvoda épületével folyosóval összekötve kapott
helyet.
Ez az új bölcsődei szárny 120 millió forintból épült, a kormány 95 millió
forintos támogatásával. 246 m2-es új épület, előtte 60 m2 fedett, nyitott
terasz és 304 m2–es bölcsődei játszókert (az óvoda udvarából leválasztva).
3 új parkolóhelyet is kialakítottunk.
A bölcsőde jelenleg egy csoportban 12 fő bölcsődés-korú kisgyermeket
tud fogadni az 50 m2-es foglalkoztató szobában.

Mellette mobil fallal elválasztva ugyanekkora nagymozgást elősegítő
szoba van. 

Ezzel egy teljesen új szolgáltatási forma indult el Felsőörsön. Az új
bölcső dei szolgáltatás egyaránt,
• segíti az édesanyák mielőbbi visszatérését a munkába,
• erősíti a Felsőörsön biztosított szociális hálót, ezzel segíti az esélyegyen-

lőséget,
• növeli falunk népességmegtartó/népességvonzó erejét,
• és nem utolsósorban 3 új munkahelyet teremtett.

A bölcsődés korosztály már birtokba is vette az új helységeket, az új kol-
léganők, Mészáros Éva szakmai vezetésével már gondozzák felsőörsi
kisgyermekeinket.
Intézményünk új dolgozóinak kitartást, türelmet az ide járó gyermekeknek
pedig itt is, és családjuk körében is megélt minél több szeretetet kívánok!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Márton-napi Libavacsora
Márton-napi rendezvényünket nagy várakozás
előzte meg és nem alaptalanul. „Kemencés”
mestereinknek fel lett adva a lecke: több mint
160 libacombot sütöttek! Az előző nap be fű -
sze rezett libacomb ízletesen és ropogósan ke -
rült a tányérokra a hagymás krumpli és a párolt
lila káposzta mellé, kísérőként a Gelléri pin -
cészet új borával. A fedett részben fogyott
a forralt bor és sikere volt a becsületkasszás teá-
nak is.  Rendezvényünkön megjelent a Batty-
hány család néhány tagja is, és még táncoltak
is! A jó hangulatról Csögör Gábor örökzöld dal-
lamokkal és Jehoda Ferenc gondoskodott.
A gyerekek kellemes környezetben és meleg-
ben, kézműves foglalkozáson vehettek részt a
Civilházban. Lámpást, kopogtatót készítettek,
de aki akart, színezhetett is. Köszönjük Papp
Gyulának, Benedek Szabolcs nak és Illés András-
nak a kemencére és a libacombok sütésére
odafigyelő gondoskodásukat, Melnecsukné Ju-
ditnak és férjének a kézműves foglalkozást.
Köszönjük Csikász Ferencnének, Szőllős Zsolt-

nénak, Steiger Veronikának és Csordás  Józsefnek
önzetlen segítségüket.
Köszönjük a Gelléri pincészetnek támogatá-
sukat.
Utoljára de nem utolsóként, köszönet illeti
egyesületünk asszonyainak áldozatos munká -
ját, akik az előző napi fűszerezés, krumpli és ká-
poszta elkészítése mellett, ott szorgoskodtak,
ahol szükség volt rájuk.

NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET

Visszatekintő

Megsütöttük Felsőörsöt!
Tavaly ősszel nagy vállalkozásra szántam el
magam! Már sokfelé hirdették a karácsonyhoz
kapcsolódó mézeskalácsházak elkészítését, így
én is belelkesedtem és meghirdettem a Süssük
meg Felsőörsöt! akciót.
A felhívás két részből állt, egyrészt vártam az
otthon elkészített felsőörsi nevezetes házak
vagy lakóházak mézeskalács makettjét, más-
részt egy közös sütögetést is terveztem a Civil-
házba. Érkezetek házikók is és a sütögetésen is
sokan részt vettek. A munka oroszlánrészét
Lipovszky–Drescher Marcsi iparművész vállalta,

aki mesterien elkészí tette a katolikus templo-
mot! Segítőim voltak még Simon Erzsi és
Orbán Ildikó, valamint Kulics Márta. Még
egyszer köszönöm nekik az önkéntes munkát!
A tervünk az volt, hogy a beérkezett alkotások-
ból elkészítjük Felsőörs Fő utcáját. Beérkezett
a Civilház, a posta, a községháza, a Keöves-kúria
makettje, két lakóház, az óvoda és a bölcsőde,
a református templom. Az ötletet továbbgon -
dol tam, és elárvereztem a házakat az újonnan
épült Bölcsőde javára. A nemes célra sokan lici -
táltak, így a Bölcsőde megnyitóján 50.000 Ft-ot

tudtam átadni Nagy Zsuzsanna óvodave -
zetőnek. Ez úton köszönöm a licitálóknak a fel -
ajánlásokat: Tóth Balázs, Pauer Orsolya, Feczkó
István, Keöves András, Sipőczné Horváth Laura.
Mini kiállítunk megtekinthető volt a Falu -
karácsony alkalmával is.
A nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel
a rendezvényt jövő évben is megrendezzük,
bízunk benne, hogy sokan csatlakoznak még
hozzánk! Köszönöm a munkát azoknak is, akik
otthon készítettek házakat és elhozták a kö -
zösbe: Pozsgainé Becze Boglárka, Pozsgai Anna
és Boróka, Benedek Szabolcs és családja, Simon
Erzsébet, Kántorné Pólus Ibolya és családja,
Szabó Balázs, Sipőczné Horváth Laura, a Miske
Óvoda és Bölcsőde dolgozói.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Felsőörs Karácsonya
A falu közös karácsonyi ünnepségét december
20-án tartottuk. Először a katolikus temp -
lomba vártuk mindazokat, akik kíváncsiak
voltak Maróti Gábor orgonamuzsikájára, illet -
ve a vele érkező két hölgy: Nagy Anna Mária
és Nagy Tünde kamarajátékára. 
A hagyományostól eltérően az ünnepség
a Civil ház udvarán folytatódott, ahol a Ma -
lom völgy Általános Iskola tanulói adtak mű-
sort, illetve iskolánk vezetője Kovácsné Bognár
Gabriella elismerést nyújtott át Gyöngy
Veronika nyugalmazott tanítónak.
A műsor után nem maradhatott el a focisták
által készített forralt bor, meleg tea, az óvodá-
sok által készített mézeskalács, illetve szalon-
cukor kínálása sem. Valamennyi jelen lévő
kisdiák Polgármester Úrtól egy felsőörsös bög -
rét kapott ajándékba. A program alatt a Civil-
házban a felsőörsi mézeskalácsfalut is meg
tudták tekinteni az érdeklődők.
Szeretném megköszönni a segítséget, amelyet
a főzés, díszítés, előkészítés és elpakolásban
nyújtottak: Papp Gyulának, Galambos Zsolt-
nak, Csikász Ferencnek, Krámli Józsefnek.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Mikulás Buli
2019. december 8-án megrendeztük az önkor-
mányzattal közös Mikulás-napi rendezvényün-
ket. A gyerekeknek kézműves foglalkozást
tartott Juhász Judit és Tóthné Szalai Gabriella.
A foglalkozáson sok gyermek és szülő töltötte
kellemesen az idejét és készültek az alkotások.
A fedett részben előzetes jelentkezés alapján
helyi kézművesek kínálták színvonalas ter-
mékeiket a szép számmal megjelent érdek-
lődőknek. A rendezvény csalogatója a Mikulás
mellett a Mikulás-vonat volt, melyet évek óta
egyesületünk biztosít a programra. A vona-
tozás 15.00 órától 17.00-óráig tartott volna, ha
nem jött volna közbe a ködös idő. A vonat
vezetőjével egyeztetve, a biztonságot figye -
lembe véve, előbb fejeződött be vonatozás.
17.00-órától a Garabonciás Együttes adott
nagy sikerű műsort a fedett térben. Az éne -
kükre érkezett meg a Mikulás a gyerekek nagy
örömére. Segítőivel rengeteg csomagot osztott
ki.

A rendezvény előtti napon egyesületünk tag-
jainak egy része 180 db csomagot készített,
a másik része a fedett részt díszítette. Vasárnap
a rendezvény színterét alakítottuk ki.
Köszönetet illeti az önkormányzat dolgozóit,
akik a pakolásban segítettek, és az egyesületünk
asszonyait, akik nélkül a rendezvény nem jö -
hetett volna létre.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA, NŐFE ELNÖK

Kedves Felsőörsiek!
Az elmúlt év novemberében szerveztünk egy
előadást, amelyet Alföldi Ferenc tűzoltó száza-
dos, illetve jómagam, Horváth István mentő
szakápoló tartottunk. A téma, melyet igye kez -
tünk körbejárni, a háztartási tüzek megelőzése,
illetve az újraélesztés volt. Mintegy harminan
vettek részt az előadáson. Több gyermek is
részt vett a rendezvényen, bár ők leginkább

a gyakorlati részt élvezték. A résztvevők által
adott visszajelzések szerint hasznos informá-
ciók hangzottak el. Ennek apropóján sze -
retnénk folytatni az előadás sorozatot, más-más
témában 2020-ban is. Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!

HORVÁTH ISTVÁN, MENTŐ SZAKÁPOLÓ
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Adventi Ablakok!

Az adventi ablakok az országban nem egyedül
álló kezdeményezés, így egyik egyesületi össze-
jövetelen felvetettük, hogy milyen jó lenne egy

Adventi Ablak kereső játék itt Felsőörsön is.
Hamar kitaláltuk a tematikát, és vártuk a jelen-
tkező családokat, akik vállalták az ablakaik
feldíszítését. Izgalmas volt és nagyon örülök,
hogy ennyi családot meg tudtunk mozgatni az
ünnepi készülődés alatt! Olyan sokan jelent -
keztek, hogy a játékot meg is hosszabbítottuk.
27 nap, 27 család vette ki részét a felkészülésből.
Szeretném megköszönni minden családnak,
akik útra keltek nap, mint nap esőben, hideg-
ben, ködben, szélben, világosban és sötétben!
Nagyon büszkék vagyunk rátok! Igazi
közösségépítő játékosok voltatok! Azok, akik
minden nap felkerestek és lefotóztak egy
ablakot ajándékcsomaggal jutalmaztuk. Itt sze -
retném megköszönni a Nők Felsőörsért
Egyesületnek, Felsőörs Község Önkormányza-
tának, a Malomvölgyi Finomságoknak- Alföldi
Ferencnek, és Bíró Zoltán méhésznek a támo-

gatást, és felajánlásukat az ajándékcsomagokba,
természetesen jómagam is tettem a csomagba
ajándékot!

Köszönöm Dr. Pásztorné Simon Annamáriá-
nak a plakátot, Máthé Tamásnak a térképet!
Jövőre ismét találkozunk!

KULICS MÁRTA, ÖTLETGAZDA

Házhoz mentünk Felsőörsön 
A balatonalmádi rendőrök színes progra mok -
kal készültek gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
Közbiztonsági napot szervezett a Balaton -
almádi Rendőrkapitányság Felsőörsön 2019.
december 16-án, amelyen a vagyonvédelmi
szempontok mellett a gyermekek biztonsága és
az idősek elleni bűncselekmények megelőzése
volt a kiemelt téma.
A Házhoz megyünk! elnevezésű komplex bűn-
megelőzési program megszólít minden kor -
osztályt, hiszen vagyonellenes bűncselekmény
áldozata kortól függetlenül bárki lehet.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság rendőrei
a délelőtt folyamán ellátogattak a felsőörsi óvo -
dába, majd a Malomvölgyi Általános Iskolába
is. Az előadások során szó esett a gyermekeket
veszélyeztető bűncselekményekről, valamint
a gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabá-
lyokról.
Közösen felelevenítették, hogy miért fontos
gyalogosként, rossz láthatósági viszonyok
között a jól láthatóság, valamint azt, hogy az

időjárás mennyiben befolyásolja a közlekedés
biztonságát: sötétedés után, valamint esős,
ködös, havas időben sokkal óvatosabban és
körültekintőbben kell közlekedni. A meg -
előzési előadó tájékoztatójában kiemelte az ide-
genekkel való találkozások szabályait. Felhívta
a figyelmet arra, hogy az ünnepi bevásárlások
idején a nagyobb tömegben könnyebben el -
veszhetnek, ezért fogadjanak szót szüleiknek és
mindig maradjanak a közelükben.
A gyerekek láthatósági eszközöket kaptak
ajándékba, hogy a hallottakat ne felejtsék el.
Az óvodai és iskolai programot követően a pol-
gármesteri hivatalban működő információs
ponton a rendőrök nemcsak a település közbiz-
tonsági helyzetéről adtak tájékoztatást, hanem
az utóbbi időben megtörtént bűncselekmények
megelőzésére is szolgáltak tanácsokkal és pre-
venciós kiadványokkal.
A délutánt a közbiztonsági fórum zárta, ahova
külön meghívást kaptak Felsőörs nyugdíjasai.
A fórum kiemelt témája az idősebb korosztály
védelme volt.

A nap folyamán, a különböző helyszíneken meg-
jelenő érdeklődők a felvetett problémáikra kapott
válaszok után elégedetten távoztak, érezve, hogy
a rendőrség figyel a településen élők biztonságára.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

MEGELŐZÉSI KIEMELT FŐELŐADÓ

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350 

Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban.

Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.

Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével.

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar – Felsőörsi Aktuális néven



5. oldal

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2019. december 16-án tartotta soron
következő nyílt ülését.
Az ülésen a következő közérdeklődésre számot
tartó ügyekben született döntés.
Változnak a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz (szippantás) árai. Ugyanakkor
a Felsőörsön működő közszolgáltató (Parrag
György vállalkozó) személyében nem történt
változás. A részletes szabályokat az itt elfogadott
19/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
tartalmazza.
A képviselők elfogadták a 2020-as év rendez -
vénynaptárát.
Az érintett lakók kérésére a testület módosí-
totta a Miske utca forgalomszabályozását és

a 30 km/órás sebességkorlátozást az utca teljes
hosszára ki fogja terjeszteni.
Arról is döntött a testület, hogy a községháza
földszinti helyiségét továbbra is gyógyszer -
tárként szeretné hasznosítani.
A testület egy korábbi rendezési tervi módo -
sítás hatásaként döntött a Szegedy Róza u. 15.
szám mögötti kis terület közparkként történő
térítésmentes tulajdonba vételéről.
Az önkormányzat a képviselők döntésének
értelmében meghosszabbítja Berecz Zsombor
felsőörsi olimpikonnal kötött támogatási szer -
ződés felhasználásának határidejét.
Az önkormányzat eladásra hirdeti régi Ford
Transit típusú kisteher-gépjárművét. (Részletek
az önkormányzat honlapján.) 

A közparkok, közutak karbantartásának elő -
segítésére traktor beszerzését lehetővé tevő
pályázat benyújtásáról is döntött a kép vi selő-
testület.
Felsőörs 2020-ban is csatlakozik a Ma gyar or -
szág legszebb konyhakertjei versenyhez, melyre
várjuk a lelkes kertművelők jelent k e zését!
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegy -
zőkönyveit községünk honlapján (www.felso -
ors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyző könyvek’
menüpont alatt olvashatják.

A következő képviselő-testületi ülés várható
időpontja: 2020. február 10.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Adományozás!
2019-ben a Miske Óvoda részére szárítógépre
gyűjtöttünk. Örömmel tudatjuk az adományo -
zókkal és mindenkivel, hogy a szárítógép mel-
lett még egy aromaterápiás légtisztítót is
vásárolt az óvoda, amit már be is szereltek és
használnak a gyerekek. Az összegyűjtött pénz -
ből felhasználtunk 224.282 Ft-ot. A marad-
vány 33.218 Ft.

Köszönjük:

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA,
NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET ELNÖKE

Gratuláció!
Szeretettel gratulálunk Szerdahelyi Luca 3. osz -
tályos tanulónak, aki Nagy Eszterrel a Magyar
Televízió Fölszállott a páva című népzenei
tehet ségkutatóján Ezüst páva minősítést
kapott! A lányok népi ének kategóriában
a középdöntőig jutottak és a Malomvölgy Ál-
talános Iskola egy csoportja látogatást tehetett
a tévé székházában, ahol részt vehettek az egyik
főpróbán! 
Köszönjük az iskolások nevében és további sok
sikert kívánunk!
Fotó a 11. oldalon.

FELSŐÖRS ÖNKORMÁNYZATA

Köszönet az adományokért
Civil összefogásból a tavalyi évben, Kulics
Márta kezdeményezésére adománygyűjtés in-
dult az intézmény tárgyi eszköz állományának
bővítésére. A gyűjtés egy szárítógép beszer -
zésére irányult, s mivel az összegyűlt összegből
(257.000.-Ft) még maradt, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy egy diffúzort (levegőszűrő) is
vásárolunk. A Miske Óvoda és Bölcsőde új in-
tézmény egységének megnyitóján került sor az
adományok átadására.

A szárítógép a bölcsődében, a levegőtisztító
pedig az óvodában került elhelyezésre.

Nagyon köszönjük az adományozóknak, az
ötletgazdának Kulics Márta képviselő asszony-
nak, a NÖFE elnökének Kaszásné Ancikának
a szervezését, a pénzügyi lebonyolítást.
Az ünnepségen további meglepetés is ért min-
ket: a „Süssük meg Felsőörsöt!” rendezvény
árverésének bevételét (50.000.- Ft) az önkor-
mányzat a bölcsőde játékvásárlására ajánlotta
fel. Ezúton is köszönjük mindenkinek a támo-
gatást!

NAGY ZSUZSANNA

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Társadalmi szerepvállalás az óvodában
Településünkön egyre több olyan kezdeményezés van, melyben a helyben lakó civilek,
egyesületek, helyi cégek hozzájárulnak a faluképünk szépítéséhez.
Legutóbb Óvodánk kertjének őszi rendbetételét vállalta el Máhl Zoltán. A lombhullató és
tűlevelű fák alatt keletkezett lomb összehúzását, a lehullott és veszélyes ágak levágásának
összegyűjtésében volt segítségünkre, mely nem kis munka, hiszen gyönyörű nagy ősparkja
van intézményünknek.
Köszönjük Neki és mindenkinek, aki bármely módon hozzájárul, hogy falunk egyre szebb
és jobb hangulatú településsé válik.
Tavasszal tervezzük a bölcsőde udvarán és az építkezés miatt leromlott zöld felületek rend-
betételét, parkosítását, erre a feladatra is várjuk a lelkes önkénteseket, hogy tegyük együtt
otthonosabbá az új létesítményt. 

ILLÉS ANDRÁS

ALPOLGÁRMESTER

Hirdessen Ön is a Felsőörsi Hírmondóban!
Érdeklődés: Dr. Pásztorné Simon Annamária • konyvtar@felsoors.hu
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1989 óta ünnepeljük, s a napokban emlékeztünk meg arról,
hogy Kölcsey Ferenc befejezte nemzeti imádságunk, a Him-
nusz megírását. Íróink, költőink mindig feladatuknak te -
kintették a nemzet lelkének ápolását. Így van ez most is,
mikor egy új évtizedet kezdünk meg. 2020 – a Trianoni
békekötés 100. esztendejébe fordultunk. Mohács óta talán
a legfájóbb sebet ejtette a magyar nemzet testén, és teljesen
természetes dolog volt az, hogy a Trianon utáni korszak
magyar közvéleménye, nemcsak a hivatalos politika,
hanem a szellemi élet és a magyarság legszélesebb tömegei
sem fogadták el a diktatórikus békerendszer minden
következményét. Babits Mihály írta 1938 kará csonyán
Gondolatok az ólomgömb alatt c. versében:
„Magyarország áll előttem megint, de nem a csonka, hanem
az igazi, a történelmi Magyarország, a kerek, ép vonal, mely
gyermekkorom óta belém idegződött. Szinte szerelmes voltam
ebbe a vonalba, ez volt az én első szerelmem.”
Íróink, költőink nemegyszer szülőföldjüket, vagy ifjú -
ságuk szeretett színhelyét veszítették el a trianoni döntés -
sel. Kosztolányi Dezső Szabadkát, Szabó Dezső
Kolozs várt, Tóth Árpád Aradot, Juhász Gyula Nagy -
váradot, Krúdy Gyula a szepességi városokat, Móricz Zsig-
mond Erdélyt.
Kosztolányi Dezső 1921-ben Vérző Magyarország címmel
antológiát állított össze, amelyhez Horthy Miklós kor-
mányzó írt előszót. Érdekes módon az alábbi versek soha
nem kerültek be összes költeményeik kötetébe, a hatalom
elhallgatta őket. Itt az ideje, hogy néhányat megismer-
jünk közülük.
Juhász Gyula: Trianon. „Nem kell beszélni róla sohasem, de
mindig gondoljunk rá.” Ugyancsak tőle az 1920-as

A békekötésre c. versében „Magyar Tiborc, világ árvája,
párja, Nézz sírva és kacagva  a nagyokra, Kik becstelen kötés-
sel hámba fogtak, Hogy tested, lelked, add el a pokolnak.”
Külön verseket is írt az elszakított városokról pl. Pozsony,
Szabadka.
A „proletárköltőként” számon tartott József Attila Nem!
Nem! Soha! c. versében írja: „Szép kincses Kolozsvár,
Mátyás király büszkesége, nem lehet, nem soha Oláhország
éke. Nem teremhet Bánát rácnak kenyeret, Magyar szél fog
fúni a Kárpátok felett.”
Az erdélyi származású Áprily Lajos: Legyőzöttek strófája
c. versében: „Múltunk gonosz volt, életünk pogány, Rabsors
ma a sorsunk és mégsem átkozom, Jó, hogy nem ültem
győztes lakomán, hiszen egy legázolt néphez tartozom.”
Szathmáry István: Országzászló művében: „Csonka földön,
félárbócon leng azóta Nemzetünknek ezeréves lobogója, Hogy
hirdesse nemcsak zord és néma gyászunk, De törhetetlen,
dacos élni akarásunk.”
Móra Ferenc: „Nem kell gyászt ölteni, mert az aláírt halálos
ítélet még nem halál, ahhoz még mindig sokan vagyunk, hogy
egy lábig kiírtsanak bennünket.”
Wass Albert: Üzenet haza: „Üzenem a háznak, mely föl -
nevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrvál tá -
saim jönnek majd újra boldog építők és kiássák a
fun   da  mentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat,
templomot… és miként hirdeti a Biblia megmérettetik az em-
bernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat, mert elfut a víz,
és a kő marad, a kő marad!”

RÁSKY MIHÁLYNÉ

Trianon a magyar irodalomban
(A Magyar Kultúra Napja tiszteletére)
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Rendezvénynaptár 2020. Felsőörs tervezett programjai
Dátum Nap Program megnevezése Rendező
Február
Február 8. Szombat Farsangi Táncház Felsőörs Önkormányzat
Február 9. Vasárnap Teaest Református Egyházközség
Február 12. Szerda Zöld esték/Madarak a környezetünkben Önkormányzat
Február15. Szombat Disznótor FÉK Egyesület
Február 22. Szombat Farsangi bál Önkormányzat
Február 29. Szombat Fánkfarsang NÖFE
Március
Március 7. Szombat Nőnapi túra NÖFE
Március 7. Szombat Pápay Sámul emléknap Közalapítvány
Március 15. Vasárnap Nemzeti Ünnep Önkormányzat, Iskola
Március 18. Szerda Zöld esték/A méhek élete, szerepük az ökoszisztémában Önkormányzat
Április
Április 7. Kedd Író-olvasó találkozó (Berg Judit) Önkormányzat, Iskola
Április 22. Szerda Zöld estek/A fenntartható udvar Önkormányzat
Április 25. Szombat Futóverseny NÖFE
Május
Május 2. Szombat Nyitott műhelyek a Bárókertben Önkormányzat
Május 6. Szerda Zöld estek/Kertünk szerepe az életünkben Önkormányzat
Május 15–17. Péntek–vasárnap Felsőörs a Balaton kapuja CBK
Május 31. Vasárnap Gyereknap Önkormányzat
Június
Június  7. Vasárnap Nemzeti összetartozás napja KDNP
Június 27. Szombat Ízutazás NÖFE
Július
Július 24–26. Péntek–vasárnap 29. Felsőörsi Falunapok és Búcsú Önkormányzat
Augusztus
Augusztus 15. Szombat Felsőörsi Disputa és Kenyérsütés FÉK Egyesület

Augusztus 20. Csütörtök Szent István és kenyérünnep, Ifjú polgár köszöntés,
helytörténeti séta Önkormányzat

Augusztus 27–28. Csütörtök–péntek Senior találkozó Közalapítvány
Szeptember
Szeptember 9. Szerda Bababörze
Szeptember 26. Szombat Idősek napja vacsorával Önkormányzat, Idősek Klubja
Október
Október 3. Szombat Felsőörsi nyolcas Önkormányzat
Október 10. Szombat Szüreti mulatság Önkormányzat+NÖFE

Batthyány témahét
Október 23. Péntek Nemzeti Ünnep Önkormányzat
November
November 7. Szombat Márton-napi libavacsora NÖFE

November 11. Szerda Könyvbörze/Rajzfilmünnep Önkormányzat/Kulics Márta/
Balaton Riviéra Egyesület

November 29. Vasárnap Adventi gyertyagyújtás CBK
November 29. Vasárnaponként Advent Felsőörsön Önkormányzat, FÉK, NÖFE
December
December 6. Vasárnap Mikulás ünnep NÖFE, Önkormányzat
December 13. Vasárnap Süssük meg Felsőörsöt! Önkormányzat
December 20. Vasárnap Felsőörs Karácsonya Önkormányzat

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Részletek és pontosítás a havi plakátokon!
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Tisztelt Ügyfeleink!
A Hivatal telefonos elérhetőségei részben megváltoztak, a telefon-
számokat az alábbiak szerint tesszük közzé:
Polgármester: 70/320-6851
Kirendeltségvezető: 70/320-6852
Titkárság, igazgatás: 30/979-9322
Adó, pénzügy: 30/979-8910
Könyvtár, közösségszervező: 70/320-6854
Miske óvoda: 87/477-001
Óvodavezető: 30/466-2473
Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltsége: 87/787-258

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Lakossági Fórum
A 2019 nyarán indított települési kérdőívre adott lakossági válaszok
alapján elindult az 5 évre szóló Gazdasági (Ciklus) Program alkotásának
folyamata. A Gazdasági Programot a képviselő-testületnek április
közepéig kell elfogadnia.

A folyamat következő állomása: Lakossági Fórum
Felsőörs 2020–2024 Gazdasági Programjának megalapozásáról, ötletek
gyűjtéséről.
Időpont: 2020. február 12. szerda 17.00–18.00
Helye: Községháza, Tanácsterem (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. –
emelet)

Múltidéző Felsőörsön
A tavalyi év december 4-én tartottuk meg hagyományteremtő
kezdeményezésünket. Vastag Richárd barátom volt segítségünkre, a nép-
művészet ifjú mestere, aranysarkantyús táncos, néprajzkutató, aki
a bakonyi falvakat járva, már több hasonló foglalkozást, kört indított el.

Motivációnk az volt, hogy környékünk, településünk kultúrája egyre
inkább elvesző félben van, utolsó alkalmunk, hogy azoktól az emberektől,
akik éltek a régmúltban, vagy szüleiktől személyesen hallhattak
történeteket, népszokásokat, most átadhatják nekünk.

Több mint 30 helyben élő és többségében itt is született szép korút ke -
restünk fel, akik közül végül 17-en jöttek el az eseményre.
Témáink között szerepeltek a helyi bálok, táncszokások, táncalkalmak,
lucázás, betlehemezés, pásztor és Újév köszöntések illetve a karácsonyi
ünnepkör néphagyományai, utóbbiból ízelítőt is kaptunk, dalra fakadtak
az egybegyűltek.
Az eseményről videofelvételt is készült, melyet majd szeretnénk köz-
zétenni.

Rengeteg megérintő történet, gyönyörű népszokások és beszélgetést hall-
hattunk aznap este, zárnám most soraimat, személyes kedvencemmel,
mely mindannyinkhoz szól: „Felsőörs mindig olyan település volt, ahol
az emberek nagyon szerették és tisztelték egymást, senki sem kerülhetett
bajba, hiszen mindig figyeltünk egymásra.”
Az esemény képei a 10. oldalon találhatók.

ILLÉS ANDRÁS ALPOLGÁRMESTER

Ügyfélfogadási idő:
HÉTFŐ: 8.00–16.00

KEDD:

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

SZERDA: 8.00–16.00     

CSÜTÖRTÖK:

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

PÉNTEK: 8.00–12.30

Felsőörs Község
Önkormányzata

Cím: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
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Felhívás
Kedves Felsőörsi Lakosok! 
Hímző műhelyünk eddigi munkája alapján a tárgyalkotó Népi Iparművész címet 2019.
december 17-én megszerezte. A jövőben a helyi, azaz Felsőörsi hímzéseket szeretnénk
feldolgozni.
Kérjük, a Nagymamáik hagyatékát átnézve a Felsőörsi fehér hímzéseket mutassák meg
hímző körünknek, hogy feldolgozhassák, tovább éltethessék a mai kor követelményeinek
megfelelően! Dokumentálás után a kézimunkákat visszaszolgáltatjuk.
Ha szívesen segítené a hímző műhely munkáját kérjük visszajelzésüket. Egyeztetünk
az átvétel idejéről és helyéről.
Előre is köszönöm a Hímző műhely nevében!

TISLÉR ANIKÓ

Telefonszám: 87/477-109 vagy 06-20/516-8219

A magyar kultúra napjára emlékeztük
Január 18-án A magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepséget a Fel-
sőörsért Közalapítvány. Az ünnepségen egyrészt bejelentésre került, hogy
a Felsőörsi Hímzőműhely az országban negyedikként elnyerte a csoportos tár-
gyalkotó Népi Iparművész címet, illetve méltatásra került az Örökség-díj idei
díjazottja, a pogrányi testvértelepülésen élő Tóth Borbála, Borka. Sajnos nem
tudott jelen lenni, díját később fogja átvenni.
A jelenlévőket köszöntötte Simon Gábor, a Közalapítvány elnöke, Rásky
Mihályné helytörténész, aki az első Örökség-díjat kapta, Szabó Balázs pol-
gármester. Szuperné Bohus Judit szakmai vezető értékelte a Hímző műhely
eddigi eredményeit, egy kis kiállítás és fényképes vetítés segítségével mi is
betekintést nyerhettünk a kézimunkázó klub világába. A délután külön-
legessége a felsőörsi fehér hímzés bemutatása volt, amelyet Vargáné Németh
Erzsébet tervezett, a kivitelezést Németh Ferencné vállalta.

Szeretettel gratulálunk a hímzőknek eddigi eredményükhöz és elnyert címük -
höz, további jó egészséget kívánunk valamennyi tagnak a munká hoz! 

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Kedves Fenyves utcai lakótársak!
Sajnos az elmúlt hónapokban tanúja, illetve elszenvedõje voltam
két majdnem-balesetnek, melyek oka a gyorshajtásra vezethetõ
vissza. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt egyik esetben
sem ütközés. Ennek okán szeretném felhívni szíves figyelmeteket
az utcánk elején kint lévõ lakó-pihenõ övezet tábla által elõírt
20 km/h haladási sebesség korlátozásra.
A Fenyves utca egy sávos, közel sem mondható szélesnek az asz-
faltozott útfelület. Ráadásul az autóval közlekedõknek a járda
hiányában, osz toznia kell rajta a gyalogosokkal és a kerék pá -
rosokkal is. Az út mellett sokszor parkolnak jármûvek, és a ke rí -
tések, növények is nehezítik a két jobbkezes keresztezõdés
be láthatóságát, két autó egymás melletti elhaladását. Ezen felül
az út íve miatt is csak korlátozott az oldalsó ágakból kihajtók
számára az útszakasz beláthatósága. Ilyen viszonyok mellett erõsen
indokolt az óvatos, a KRESZ vonatkozó elõírásának megfelelõ
sebességgel történõ közlekedés.
Tisztelettel kérlek benneteket/kérem Önö ket, hogy vigyázzunk
egymásra, tartsuk be a közlekedési szabályokat, hogy mindannyian
épségben, sérülésmentes jármûvekkel térhessünk haza!

Köszönettel, Bödör Zsolt � Fenyves utca 39.

Múltidéző
Felsőörsön
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Gólyahír
Örömmel adjuk hírül, hogy otthonukba
kis lakó érkezett. Tóth Enikő advent
harmadik, vagyis az öröm vasárnapjá-
nak előestéjén látta meg a napvilágot.
A boldog szülők: Helga, Szabolcs

Gratulálunk!
További gólyahíreket örömmel

fogad a Szerkesztőség!

Gólyahír
2019. december 31-én 20:08 perckor
3500 grammal és 55 centiméterrel
megszületett Varga Kornél.
Testvérei Dominik és Milán nagyon
büszkék!

Gratulálunk!
További gólyahíreket örömmel

fogad a Szerkesztőség!




